Številka: 011-0018/2014-3
Datum: 10.12.2014

NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora, ki je bila 09.12.2014, z začetkom ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine
Šmarješke Toplice.
Prisotni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirjam Hribar,
Sabina Jakše Hren,
Jakob Vovko,
županja, mag. Bernardka Krnc,
Tomaž Ramovš, OU,
Damjana Stopar, OU.

Dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti;
Imenovanje predsednika Nadzornega odbora;
Predlog proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015;
Razno.

AD 1: Potrditev dnevnega reda
Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 2: Imenovanje predsednika Nadzornega odbora
Za predsednico Nadzornega odbora člani predlagajo Mirjam Hribar.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 3: Predlog proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015
S strani občinske uprave je bila podana obrazložitev predloga proračuna občine za leto 2015.
Predlog proračuna za leto 2015 je obravnaval že občinski svet, dne 25.11.2014. Sprejel je sklep,
da se o predlogu proračuna opravi javna razprava.
Gradivo je sestavljeno iz odloka, splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih
programov, obrazložitve, načrta nabav in gradenj, letnega programa prodaje, nabave in najema
premoženja, kadrovskega načrta in finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
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Prihodki v predlogu proračuna za leto 2015 so predvideni v višini 6.190.907 €, odhodki pa v višini
6.693.698 €. Presežek odhodkov nad prihodki se pokriva s presežkom sredstev preteklih let. V
predlogu proračuna je predvideno tudi odplačilo glavnice (kredit za čistilno napravo (delitvena
bilanca), vrtec Šmarjeta, energetska sanacija osnovne šole).
Splošni del proračuna
Največji delež davčni prihodkov predstavlja dohodnina, ki je v predlogu proračuna planirana na
osnovi realizacije oziroma plana za leto 2014. Občinska uprava še pojasni, v kakšne namene se
porabi večji del omenjenega prihodka (obvezne zakonske naloge občine: šolstvo, sociala,
zdravstvo, materialni stroški, tekoče vzdrževanje, knjižnična dejavnost,…).
Med nedavčnimi prihodki je največji delež prihodkov od najemnin (komunalna infrastruktura) ter
prihodkov od komunalnih prispevkov (priključitev na kanalizacijski sistem, novogradnje).
Občina ima v predlogu proračuna planiranih kar 3.385.368 € transfernih prihodkov s strani
državnega oziroma evropskega proračuna. Pogodbe so podpisane za sofinanciranje naslednjih
investicij: Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«, Fekalna kanalizacija
Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza, Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca
v Šmarjeti, Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti.
Občinska uprava še pojasni, da sta se v petek, 5.12.2014, vodstvi Združenja občin Slovenije in
Skupnosti občin Slovenije sestali z ministrom za finance. Ta je predstavil predvidene prihodke
občine oziroma njihovo zmanjšanje za leto 2015: znižanje povprečnine na 494,02 € (sedaj 536,00
€), odvzem sredstev za sofinanciranje investicij ter zmanjšanje prihodkov od dohodnine do zneska
primerne porabe. Posledično to za občino pomeni, da bo potrebno pri prvem rebalansu upoštevati
spremembe ter uskladiti prihodke in odhodke proračuna.
Dodatno pojasnilo (na vprašanje člana odbora)
Primerna poraba: Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od
15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev
prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako
pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam
enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa
se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom
sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli
razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in
sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je
nižji od primerne porabe.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini,
ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne
porabe. Občini Šmarješke Toplice le-ta ne pripada.
Posebni del proračuna
Občinska uprava pojasni odhodke proračuna po področjih posebnega dela proračuna.
Področje 01: občinski svet, komisije, odbori, podžupan, župan.
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Področje 04: stroški Uprave za javna plačila, Banke Slovenije, objava občinskih predpisov,
organizacija občinskega praznika, podelitev občinske nagrade, urejanje spletne strani občine,
pravno zastopanje, tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov in opreme, ki je v lasti občine.
Področje 06: delovanje Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije (članarina,
revidiranje poslovanja, izobraževanja), materialni stroški in plače zaposlenih, medobčinski
inšpektorat in redarstvo, oprema (za potrebe delovanja občinskega sveta, odborov in komisij).
Tu občinska uprava pojasni, da bo nakup računalniške opreme planirana na področju 01 in ne na
področju 06 (ker je namenjena delovanju občinskega sveta).
Področje 07: delovanje prostovoljnih gasilskih društev, gasilske zveze, gasilsko reševalnega
centra, civilne zaščite.
Področje 11: razpis za kmetijska gospodarstva, vzdrževanje gozdnih cest, zavetišče za živali, Las
Leader, Hiša žive dediščine (investicija), gospodarjenje z divjadjo.
Področje 13: tekoče letno in zimsko vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje cest (predlog Odbora
za razvoj), urejanje javnih površin, sanacija peskokopa (predhodno izdelana študija), vzdrževanje
javne razsvetljave (predlog Odbora za razvoj), kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode
in javno razsvetljavo (priprava) v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, avtobusna postajališča
(Brezovica).
Od zagotovitve sredstev v državnem proračunu je odvisna realizacija projekta na državni cesti
Šmarješke Toplice – Šmarjeta; celotna komunalna infrastruktura v Družinski vasi je uvrščena v
načrt razvojnih programov.
Projekt Krka – Sava bike: do druge obravnave predloga proračuna za leto 2015, bo potrebno v
proračun umestiti dodatna sredstva v višini 10.000 € (za pripravo investicijske, projektne in
prostorske dokumentacije).
V predlogu proračuna za leto 2015 je potrebno zagotoviti tudi sredstva za celostno prometno
strategijo v višini 6.000 € (partnerstvo z mestno občino). Z izdelavo celostne prometne strategije
bomo pridobili možnost črpanja sredstev Kohezije (85% evropski proračun, 15%, ddv občinski
proračun).
Projektna dokumentacija: LC Obrh – Žaloviče, Družinska vas – Bela Cerkev (celotna komunalna
ureditev).
Področje 14: projektno sodelovanje z drugimi občinami ter z Razvojnim centrom iz Novega mesta,
spodbujanje in razvoj turizma (namenska poraba turistične takse), promocija, sofinanciranje
turističnih programov in projektov društev.
Področje 15: varovanje okolja, infrastruktura podjetja Cerod, kanalizacija v naselju Gorenja vas pri
Šmarjeti, intervencijsko in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, sredstva za
izgradnjo malih čistilnih naprav.
Projektna dokumentacija: za komunalno ureditev v naselju Žaloviče, poteka postopek pridobivanja
služnosti za naselje Vinica pri Šmarjeti.
Področje 16: občinski podrobni prostorski načrt za območje Šmarjeških Toplic in Turistično
storitvene gospodarske cono Dolenje Kronovo, prevoz vode gospodinjstvom, investicijsko in
intervencijsko vzdrževanje infrastrukture na vodovodnem omrežju, hidravlične izboljšave in
nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske, urejanje pokopališč, sanacija na objektu
mrliške vežice v Beli Cerkvi.
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Področje 17: prispevek za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, mrliško ogledna služba,
deratizacija.
Področje 18: kulturna dediščina, knjižnica, sofinanciranje programov na področju športa, kulture,
društva upokojencev, Društvo Godba na pihala Šmarješke Toplice, obratovalni stroški za Hišo žive
dediščine, vzdrževanje otroških igrišč, ureditev športnega igrišča Vinica pri Šmarjeti.
Področje 19: predšolska vzgoja, učenje tujega jezika, rekonstrukcija in gradnja novega vrtca v
Šmarjeti, materialni stroški v šoli, prevoz šolskih otrok, šolski kombi, varstvo vozačev, glasbena
šola, posvetovalnica za učence in starše.
Področje 20: obdaritev novorojencev, varstveno delovni center, domsko varstvo, družinski
pomočnik, pomoč na domu, pomoč socialno ogroženim, subvencioniranje najemnin, obdaritev
otrok v času Dedka mraza, sodelovanje z organizacijo Rdeči križ.
Člani odbora so podali dodatna vprašanja glede:
·
·
·
·
·
·
·

sanacije peskokopa,
izgradnje vrtca,
obratovalnih stroškov Hiše žive dediščine,
povprečnine,
rekonstrukcije ceste Šmarješke Toplice – Šmarjeta,
hidravličnih izboljšav,
izdelave OPPN.

Občinska uprava je podala pojasnila in odgovore.
Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto
2015 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu proračuna in predlaga
Občinskemu svetu drugo obravnavo in sprejem le-tega.
3 ZA
AD 4: Razno
Do naslednje seje se pripravi letni plan dela (osnutek) Nadzornega odbora. Člani odbora bodo
podali svoje predloge.
Seja zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:
Damjana Stopar
Mirjam HRIBAR
Predsednica
Nadzornega odbora
Vročiti:
1.
2.
3.
4.

županji,
članom odbora,
občinski upravi,
v spis.
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